
 

Vacaturenummer Innatoss 2019.001 

Vacature Sales Specialist Lyme Diagnostiek voor 24-32 uur per week 

Ons bedrijf Innatoss Laboratories (www.innatoss.com) ontwikkelt diagnostische testen voor 
Q-koorts en de ziekte van Lyme. Daarnaast is Innatoss een geaccrediteerd 
medisch-diagnostisch laboratorium. Hier werden in het afgelopen jaar meer dan 
12.000 Lyme-testen uitgevoerd, met name voor de zakelijke markt. Innatoss is 
gevestigd op het Pivot Park in Oss. Bij Innatoss werk je in een klein team (ongeveer 
10 medewerkers) waar iedereen de schouders eronder zet om een succes van het 
bedrijf te maken. Vind je het leuk om aan een maatschappelijk relevant probleem 
te werken én commercieel succesvol te zijn? Dan is Innatoss wat voor jou. 

De baan Innatoss heeft de Jaarlijkse Lyme Screening ontwikkeld voor werknemers in het 
groen. Zo kan snel ontdekt worden of ze een Lyme-infectie hebben opgelopen. Dit 
programma wordt in heel Nederland aangeboden. Als Sales Specialist ga je 
bijdragen aan het verder opschalen van dit programma. Wij zijn op zoek naar een 
persoon die van aanpakken houdt, die lekker proactief is en gemakkelijk met 
potentiële klanten communiceert. Geen dag is hetzelfde: de ene dag beantwoord je 
vragen van klanten en maak je offertes en analyses. De andere dag ben je op pad om 
een presentatie te geven over de Jaarlijkse Lyme Screening. Je komt in een team te 
werken waar veel ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. Een Senior Sales 
specialist stuurt je hierbij aan.  

 Durf jij de uitdaging aan? Neem dan snel contact met ons op! 

Bijzonderheden In verband met een snelgroeiend aantal klanten, gaat de voorkeur uit naar iemand 
die snel beschikbaar is. 

 
Wat kan je MBO+/HBO werk- en denkniveau 
 Sales ervaring  
 Helder en doelgericht in je communicatie  
 Kan zowel in teamverband als zelfstandig werken 
 Goede computervaardigheden zijn een pré 
 Bekend met het werken met een CRM-systeem 
 Goede beheersing van het Nederlands  
 
Wat ben je Proactief  
 Flexibel 
 Doorzetter 
 Verantwoordelijk 
 Nieuwsgierig 
 In bezit van rijbewijs B 
 
Wat bieden wij Salaris in lijn met opleiding en ervaring 
 Resultaat-afhankelijke beloning 
 Gebruik van telefoon, laptop en bedrijfswagen 
 
Stuur je sollicitatie met CV en motivatie naar info@innatoss.com. Voor vragen over deze vacature kun je bellen 
met Kim van den Berg: 06 3733 0392. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


